Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. εξαγοράζει το 51% της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.
Απόκτηςη του πλϋον ςύγχρονου εργοςταςύου φιλετοπούηςησ ςτην Ελλϊδα.
Η Εταιρύα ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι, ςτισ 4 επτεμβρύου 2007 προϋβη ςτην
υπογραφό οριςτικόσ ςύμβαςησ εξαγορϊσ ποςοςτού 51% του μετοχικού κεφαλαύου τησ εταιρύασ
ΜΕΡΚΟ ΑΕ από τον κύριο μϋτοχο τησ Κωνςταντύνο Μϋρκο. Η ςυμφωνηθεύςα τιμό αγορϊσ
ανϋρχεται ςτο ποςόν των 4.875.000 Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεύ από μακροπρόθεςμο
τραπεζικό δανειςμό. Η ανωτϋρω ςυμφωνύα περιλαμβϊνει και προςύμφωνο αγορϊσ του
υπολούπου ποςοςτού μετοχών 47% το οπούο θα υλοποιηθεύ εντόσ τησ προςεχούσ πενταετύασ.
Μετϊ την εξαγορϊ, η μετοχικό ςύνθεςη τησ εταιρύασ διαμορφώνεται ςε ΔΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ
ΑΒΕΕ 51%, Κωνςταντύνοσ Μϋρκοσ 47% και Ευαγγελύα Κωνςταντύνου 2%. Η εταιρύα ΜΕΡΚΟ ΑΕ,
αποτελεύ από ϊποψη εγκαταςτϊςεων και τεχνογνωςύασ την ςημαντικότερη εταιρύα ςτον κλϊδο
τησ επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ αλιευμϊτων ιχθυοκαλλιϋργειασ. Η εταιρύα δραςτηριοποιεύται
από το 1994 ςτο χώρο τησ εμπορύασ νωπών αλιευμϊτων. Σο 2005 ολοκληρώνει ςε κομβικό
ςημεύο επύ τησ Αττικόσ Οδού (Περιοχό Ελευςύνα) ςε ιδιόκτητη ϋκταςη 13,000 τ.μ. εργοςτϊςιο
επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ αλιευμϊτων ςυνολικού εμβαδού 4.500 τ.μ. που ενςωματώνει την
πλϋον ςύγχρονη τεχνολογύα και προδιαγραφϋσ ςτο εν λόγω αντικεύμενο, ϋχοντασ
πραγματοποιόςει επενδύςεισ ύψουσ 7.8 εκατ. Ευρώ. ημειώνεται ότι το ανωτϋρω εργοςτϊςιο
διαθϋτει αποθηκευτικούσ χώρουσ και ψυκτικϋσ εγκαταςτϊςεισ 3.000 κ.μ. Η εταιρύα ΜΕΡΚΟ ΑΕ
ϋχει εγκαταςτόςει ςυςτόματα ποιότητασ ςύμφωνα με τα διεθνό πρότυπα κατϊ ΙSO 9001:2000,
ΙSO 14001:2004 (Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ), ΗΑCCP και Κωδικό Ευρωπαώκόσ Ένωςησ που
ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτισ υψηλϋσ προδιαγραφϋσ ποιότητασ και αςφϊλειασ που ϋχει
καθορύςει και εφαρμόζει εδώ και χρόνια η Δύασ Ιχθυοκαλλιϋργειεσ ΑΒΕΕ. Για το 2006 ο κύκλοσ
εργαςιών τησ εταιρύασ ανόλθε ςτα ΕΤΡΩ 20,2 εκατ. ενώ και για το τρϋχον ϋτοσ αναμϋνεται να
κυμανθεύ ςτα ύδια επύπεδα.Η ςυμμετοχό ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ εν λόγω εταιρύασ κρύνεται
ιδιαύτερησ ςτρατηγικόσ ςημαςύασ για τον Όμιλο ΔΙΑ για τουσ κϊτωθι λόγουσ :- Ολοκλόρωςη του
επιχειρηματικού ςχεδύου πλόρουσ καθετοπούηςησ πολύ νωρύτερα από ότι ο Όμιλοσ εύχε
προβλϋψει. Οι πρόςφατεσ εξαγορϋσ τησ Ζωονομό ΑΒΕΕ και MARE NOSTRUM A.E. όταν τα πρώτα
βόματα ςτην κατεύθυνςη αυτό. Η εξαγορϊ τησ ΜΕΡΚΟ ΑΕ από την οπούα ενιςχύεται η
δραςτηριοπούηςη του Ομύλου ςτην μεταπούηςη και επεξεργαςύα νωπών προώόντων, μϋςω των
πλϋον ςύγχρονων ςτην Ελληνικό αγορϊ ιδιόκτητων εγκαταςτϊςεων, προςδύδει ϋνα ςημαντικό
πλεονϋκτημα ϋναντι του ανταγωνιςμού ςε ϋνα χώρο με ςυνεχώσ αυξανόμενη ζότηςη κυρύωσ ςτο
εξωτερικό αλλϊ και με ςημαντικϊ μεγαλύτερα περιθώρια κϋρδουσ.- Ιςχυροπούηςη του εμπορικού
δικτύου του Ομύλου ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ. Η ΜΕΡΚΟ ΑΕ εύναι μύα ϊρτια οργανωμϋνη εταιρύα με
εξειδικευμϋνο προςωπικό και μακρόχρονη εμπειρύα ςτισ πωλόςεισ ιχθύων και ϋνα ευρύ
πελατολόγιο ςε όλο τον κόςμο.- Οι δυνατότητεσ που προςφϋρουν οι υπερςύγχρονεσ
εγκαταςτϊςεισ τησ ΜΕΡΚΟ ΑΕ από την πλόρη εκμετϊλλευςη τουσ εύναι τερϊςτιεσ.
Σοποθετημϋνεσ ςε ϋνα ςτρατηγικό ςημεύο, μιασ και η πλειονότητα των προιόντων τησ Ελληνικόσ
Ιχθυοκαλλιϋργειασ διοχετεύονται ςτο εξωτερικό μϋςω του ϊξονα Αθηνών Πατρών, και
διαθϋτοντασ ςημαντικούσ αποθηκευτικούσ και ψυκτικούσ χώρουσ, μπορούν εύκολα με μικρϋσ
επενδύςεισ να αποτελϋςουν το διαμετακομιςτικό ορμητόριο του Ομύλου ςτην Ευρώπη. Η
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διούκηςη του Ομύλου εταιριών ΔΙΑ ςυνεχύζει το ϋργο τησ εφαρμόζοντασ το επιχειρηματικό πλϊνο
που ϋχει καταρτύςει, με ςτόχο να εδραιωθεύ ωσ ϋνασ από τουσ ςημαντικότερουσ και πλϋον
κερδοφόρουσ Ομύλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ιχθυοκαλλιϋργειασ
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